
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUBAVOND…. 
 
26 januari 2021, 3e avond interne viertallen 
 
Een stugge avond 
 
Door Jaap Hazewinkel 
 
Het begint al aardig routine te worden, al wordt de routine gaandeweg uitgebreid. In mijn 
thuiskantoor heb ik mijn laptop en een tweede scherm. Beiden gaan aan. Op de laptop heb 
ik Stepbridge open, op het tweede scherm diverse extra vensters van Stepbridge:  

• een chatvenster met partner voor als de “tafel” klaar is 

• als we begonnen zijn, de systeemkaart van de tegenstander, open op de door hen 
gebruikte signaleermethoden 

• het venster met resultaten op de gespeelde spellen (na afloop van spel 1) 

• een chatvenster met het nevenpaar om de scores door te geven als we klaar zijn 

• een spreadsheet om onze scores en dat van het nevenpaar in te voeren en te weten 
wat het resultaat is, voordat dit op de site komt (wat overigens supersnel gebeurt). 

Ik zal die spreadsheet overigens op de site beschikbaar maken voor geïnteresseerden. 
 
Vorige week moest Robin de Kater schrijven. Het zat hem niet mee terwijl wij een goede 
avond beleefden en in de voorlopige tussenstand naar de tweede plaats werden verwezen 
door team Janine waarvan wij in een gelijk opgaande strijd hadden verloren met 3-7 in imps. 
Deze week hadden wij het moeilijker. We speelden de eerste 10 spellen tegen Ronald 
Hagoort en Gert-Jan Dekkers. Dat was geen onverdeeld genoegen, want we hielden slechts 
4 VIPs over aan deze ontmoeting. Het eerste spel is lekker rustig. Met niemand kwetsbaar 
loopt de scoretabel van +800 tot -1090. Ik was nog niet helemaal tuned in. 
 

 

We spelen 2♥ als “zwak met de hoge kleuren” 

en dat levert meestal een goed resultaat op. 

Echter, ik ben wel heel minimaal en besluit 

een pasrondje te nemen. 

 

Helemaal fout natuurlijk! Lafheid betaalt niet. 

Ten eerste zal 2♥ vaak ertoe leiden dat de 

tegenstanders hun heil in klaver zoeken, 

maar partner heeft ineens een gouden hand. 

 

Uiteraard had Paul 2♠ kunnen bieden in 

plaats van 3♦, als hij gedoubleerd wordt kan 

hij altijd terug naar ruiten. Maar toch. 

 

Hoewel het double dummy 6♥ is staat ook  

4♥-1 op de kaart. Het is een lastige hand. Dat 

is wel toevertrouwd aan Ronald die een 

overslag maakt. Ons nevenpaar Dick Maans 

en Willem-Jan van Rooijen doen het nog 

goed door +300 te schrijven maar we staan 

achter. 

 



 

Paul heeft geen bod na de opening van 

Gert-Jan maar knalt in 2e instantie 3SA. Dit 

biedverloop wordt gekopieerd aan de 

andere tafel. 

Beide westspelers hebben mijn “tip” van 

een paar weken terug in de oren geknoopt 

en starten met ♦2 (en niet met ♦10 van 

H109). Het mocht niet baten; de ruitenstart 

was de maakstart: drie ruiten, drie klaveren, 

twee schoppen en ♥A maken negen slagen.  

 

Paul verzuimt overigens de kans mee te 

nemen dat ♥HB en ♠B10 in oost zitten en 

maakt contract, Marten La Haye op de 

andere tafel voert de dwang wel uit en 

eindigt met een slag meer. Toch weer een 

imp weg. 

 

 

 

Spel 6 is opnieuw duur voor ons. Ronald en 

Gert-Jan leggen aan in 3SA waar “het veld” 

in 4♠ zit.  

4♠ is kansloos met de schoppen scheef. 

 

3SA kan ook down maar dan moet Paul wel 

starten van zijn ruitenbezit. Dat lukt niet en 

hij vindt ook niet de switch zodat in slag 13 

♦H en ♦A over elkaar heen tuimelen: 3SA+1 

voor de buren. 

 

Op de andere tafel komen Dick en Willem-

Jan natuurlijk in 4♠. 

 

Kosten : 12 imps. 

 

 

Zo verloren we de eerste wedsrtijd met 20 imps verschil. In de tweede wedstrijd spelen we 

tegen Rob Rijnders en Ad Dieben. Ik krijg eindelijk kaarten (speelde zelf in de eerste 

wedstrijd geen enkel spel af) en dat bevalt me beter. Soms loont agressie niet: 



 

 

Paul biedt tussendoor zijn schoppen via 1♥ 

maar steunt daarna toch klaveren. Rob biedt 

door naar 4♦ en dat laten we spelen. 

 

Op de andere tafel biedt west (Rudi de Mol) 

niet 4♣ maar 5♣. Dit noopt Willem-Jan tot een 

5♦-bod, wat wel gedoubleerd wordt, maar niet 

down gaat. 

 

Hier mogen we zeker van geluk spreken. De 

positie van ♥B bepaalt of 5♣ dan wel 5♦ 

gemaakt wordt! 

 
 

 

 

Zuid heeft een wereldhand maar zijn partner 

kan hem niet helpen. Als Paul er een 1SA-

bodje uit perst knal ik de manche. Ik was de 

enige niet. 

 

Ik dacht dat er nog iets mogelijk was van 

een ingooi als dat nodig was, maar dat blijkt 

niet het geval te zijn. 4♥ kun je niet maken 

tenzij zuid op enig moment zo ongeduldig is 

om ♠H op tafel te leggen. 

Dat geluk had ik en dit was één van de 

weinige lichtpuntjes van de avond.  

 

Aan de andere tafel gelooft noord het 4♥-

bod en vraagt met 4SA welke minor het 

beste is. Als noord-zuid aanleggen in 5♦ 

besluit oost dat dat kansen heeft en biedt 

nog 5♥. 

 

 
Een en ander droeg bij aan een ruime overwinning in het tweede setje. De laatste match 
speelden we tegen Ronald Lokers en Klaas de Bruijn. Het werd een stugge set. Het is even 
terug dat ik na 10 spellen geen enkele imp in de wij-kolom kon noteren. 



 

 

Neem nou dit spel. Paul zit vierde hand en 

het bieden is inmiddels aangeland op het 

niveau van 3SA. 

Paul’s doublet vraagt om een schoppenstart. 

Ik denk dat hij dat moet alerteren en 

uitleggen maar ook zonder die uitleg begreep 

Ronald Lokers al hoe laat het was. 

 

4♦ kon niet down. 

 

Aan de andere tafel houdt west zich koest en 

verdedigen ze 3SA. Zelfs na klaver- of 

ruitenstart zijn er maar 8 slagen, maar oost 

trekt ♠10 uit de hand: 2 down. 

 

Goed doublet van Paul. Operatie geslaagd, 

patiënt overleden. 

 

 

 

Het biedverloop is Heeman. 2♣ eist van 

partner dat hij 2♦ antwoordt. Daarop kan ik 

passen. Als ik dan 2♥ bied, heb ik een 5-kaart 

schoppen, het lijkt Jacoby wel. 

Als ik iets anders bied dan 2♥ of 2♠ heb ik een 

5-kaart harten. 3♣ geeft nu aan dat ik 5-4 ben 

in ♥/♣, en manche-forcing (we hebben de 

inviterende variant aan de wilgen gehangen). 

Het voordeel van Heeman is dat de 

tegenstanders vrijwel niets weten van de hand 

waarmee 1SA is geopend. 

 

Ondanks de start van ♦V slaagt Paul er niet in 

om dit te maken. Toegegeven, het troefzitsel 

was beroerd, maar Sander van der Zwet 

draait er zijn hand niet voor om, terwijl hij de 

start van ♦9 krijgt. Hij neemt, legt ♥A op tafel, 

steekt over naar ♣A en speelt ♥8. Zuid laat 

deze om hem moverende reden houden. 

Nemen met ♥B was wel nodig om dit down te 

spelen. Na deze meevaller speelt Sander 

twee keer klaver (deze vallen) en neemt later 

de schoppensnit om een ruitje weg te gooien 

op ♠A. 

 
Jong en zonder vrees, en daarmee een terechte winnaar van de butler afgelopen week. Voor 
vader en zoon van der Zwet was het helemaal geen stugge avond. 


